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ทวัรเ์ชียงราย 4 วนั 3 คืน 

ดื่มด  า่กบัธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธ์ิ 

เหนือสุดแดนสยาม ชมฟารม์เกษตรอินทรีย ์

 
 

ตารางการเดินทาง 

2564 

เมษายน 5 - 8 19 - 22 26 - 29 - 

พฤษภาคม 3 - 6  10 - 13 17 - 20 24 - 27 

มิถนุายน 7 - 10 14 - 17 21 - 24 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 
 

*** พเิศษสุดสําหรับคณะ *** 

 ชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ แหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ณ ไร่ร่ืนรมย์ 

 ไร่ชาฉยุฟง ไปถ่ายรูปกบัวิวไร่ชาแบบพาโนรามาชิคๆ 

 กราบสกัการะ พระธาตดุอยตงุ ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าจงัหวดัเพ่ือเป็นสิริมงคล 

 กราบสกัการะ พระพทุธรูปท่ีสานจากไม้ไผท่ี่ใหญ่ท่ีสดุในโลก ณ วดัหิรัญญาวาส 

 ดอยช้างมบู จดุชมวิวอนัซีน ชายแดนไทย - เมียนมา 

 ชม วดัร่องขุน่ ศาสนสถานท่ีสวยงามติดอนัดบัโลก 
 

 

วนัที ่ เปรียบเทียบรายการกบัที่อื่นได้ทีน่ี ่
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

1 
 สนามบินเชียงราย – ทานข้าวซอยนมสด -  ชมไร่ร่ืนรมย์ – ท ากิจกรรม
ผ้ามดัย้อมเป็นผ้าพนัคอ – เชียงของ 

01 02 03 

โรงแรมเชียงของ ทีค 
การ์เด้นท์ ริเวอร์ฟ

ร้อนท์ 

2 
เชียงของ – สามเหล่ียมทองค า – หอฝ่ินอทุยานสามเหล่ียมทองค า – 
วดัหิรัญญาวาส – ไร่ชาฉุยฟง – เชียงราย 

04 05 06 
โรงแรม เดอะ ริเวอร์
รี บาย กะตะธานี 

3 
เชียงราย – ดอยตงุ – วดัพระธาตดุอยตงุ – พระต าหนกัดอยตุง – สวน
แมฟ่า้หลวง – จดุชมวิวดอยช้างมบู – เชียงราย 

07 08 09 
โรงแรม เดอะ ริเวอร์
รี บาย กะตะธานี 

4 
เชียงราย – วดัร่องขุ่น – พิพิธภัณฑ์บ้านด า – Melt in Your Mouth – 
ซือ้ของฝาก - สนามบินเชียงราย 

10 11 - - 
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ก าหนดการเดินทาง 
 

วนัแรก สนามบินเชียงราย – ทานขา้วซอยนมสด -  ชมไร่รื่นรมย ์–  ท ากิจกรรมผา้มัด

ยอ้มเป็นผา้พนัคอ – เชียงของ 
 

07.30 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินเชียงราย   

อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 1 เจ้าหน้าท่ีทวัร์คอยให้การต้อนรับ  

จากนัน้น าท่านขึน้รถตู้ปรับอากาศ ไปรับประทานอาหารเช้าแบบพืน้เมือง ข้าวซอยนมสดท่ีร้านซอย
อษุณีย์  

   
11.50 น. น าท่านเย่ียมชม “ไร่ร่ืนรมย์” ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มปลอดสารพิษ บนพืน้ท่ีกว่า 80 ไร่ ท่ีมีทัง้

ฟาร์ม ท่ีพัก ร้านอาหาร ท่ีน่ีเกิดขึน้ด้วยความตัง้ใจเพ่ืออยากให้ทุกคนหันมาดูแลสขุภาพ ด้วยการ
เลือกทานพืชผกัท่ีไม่มีสารเคมี และต่อมาจึงกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร รวมถึงเป็นคาเฟ่
สขุภาพ ท่ีมีอาหารอร่อยจากผกัสด และปลอดสารพิษจริงๆ ให้ได้ชิมกนั  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัภายในไร่ร่ืนรมย์  

   
บ่าย น าท่านร่วมท ากิจกรรม “ผ้ามดัย้อม” จากสีธรรมชาติ การย้อมผ้าท่ีไมธ่รรมดา กบัวตัถดุิบธรรมชาติท่ี

ได้ไปถึงแหลง่ปลกู ให้ท่านสนกุกบัการค้นหา สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ  ออกแบบลายผ้าพันคอในแบบ

ตวัคณุเอง 

  

 



 
 

 

- 3 - 

น าท่านเข้าสูท่ี่พกั โรงแรม เชียงของ ทีค การ์เด้นท์ ริเวอร์ฟร้อนท์ 

   
ค ่า รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
 

วนัที่สอง เชียงของ – สามเหล่ียมทองค า – หอฝ่ินอุทยานสามเหล่ียมทองค า – วัดหิรญัญา

วาส – ไรช่าฉุยฟง – เชียงราย 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

    
 น าท่านเดินทางสู่ “สามเหลี่ยมทองค า” เพ่ือน าท่านชม “หอฝ่ินอทุยานสามเหลี่ยมทองค า” เป็น

เสมือนประตเูปิดสูโ่ลกอนัลกึลบัของพืชชนิดนี ้จากความมืดมนน่าหวาดกลวั สู่ความแจ่มจรัสและรู้

แจ้ง พืน้ท่ี 5,600 ตารางเมตรแสดงล าดบัเร่ืองราวของฝ่ิน โดยเร่ิมจาธรรมชาติวิทยาของฝ่ิน การสืบ

ประวตัิการใช้ฝ่ินในยุคโบราณกลับไป 5,000 ปี ประวัติการแพร่กระจายของฝ่ินจากการค้าสมัย

จักรวรรดินิยม เหตุการณ์พลิกประวัติศาสตร์ท่ีสร้างความอดสูแก่ผู้ ชนะและผู้ แพ้สงครามฝ่ินอัน

น าไปสู่การล่มสลายของราชวงค์แมนจู ความชาญฉลาดของประเทศสยามในการเผชิญกับ

มหาอ านาจตะวนัตกและการควบคมุปัญหาฝ่ิน ยาเสพติดเร่ิมใกล้ชิดกบัชีวิตประจ าวนัในรูปแบบของ

ยามหศัจรรย์ หอฝ่ินได้น าเสนอสนธิสญัญาฝ่ิน กฎหมายเก่ียวกับฝ่ิน องค์การท่ีแก้ไขปัญหานี ้ความ

ขดัแย้งและการพัวพันอาชญากรรม ผลกระทบท่ีเลวร้ายของยาเสพติดท่ีท าให้ผู้ เสพไม่สามารถ

ต่อต้านได้ มาตรการควบคุมและปราบปรามยาเสพติด และกรณีศึกษาท่ีน าเสนอทางเลือกและ

โอกาสท่ีจะตอ่สู้กบัความเย้ายวนจากสารเสพติด หอฝ่ินได้จัดแสดงอปุกรณ์การสบูฝ่ิน การขายฝ่ิน 

ชมภาพถ่าย ภาพยนต์และวีดิทศัน์เร่ืองราวเก่ียวกบัและยาเสพติดจากหลายประเทศทัว่โลก 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย จากนัน้น าท่านไหว้พระสาน “วดัหิรัญญาวาส” วัดเล็กๆ ในชนบท แต่ความงดงามของศิลปะเต็ม

เป่ียมไปด้วยพลงัศรัทธาของมวลชน ภายในอทุยานเวฬุวนัพระเจ้าสานซึ่งอยู่ในวดัหิรัญญาวาสได้

ประดิษฐสถาน พระสิงห์สานชนะมาร หรือท่ีนิยมเรียกสัน้ๆวา่ “พระสิงห์สาน” เป็นองค์พระท่ีสานด้วย

ไม้ไผใ่หญ่ท่ีสดุในโลกในตอนนี ้ท่ีเกิดจากการสานสมัพนัธ์ของชาวบ้านในชมุชนเพ่ือนถวายเป็นพุทธ

บชูาและสร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 อนัเป็นศนูย์รวมจิตใจของคนไทย 

และไฮไลท์ของท่ีวดันี ้คือ การลอดสะเดาะเคราะห์ใต้ฐานพระสาน ซึ่งความเช่ือของคนท้องถ่ิน เช่ือ

กนัวา่ ถ้าเราสามารถลอดผา่นช่องนีไ้ปได้ เคราะห์ตา่งๆ จะหมดไป  

   
น าท่านเดินทางสู่ “ไร่ชาฉยุฟง” เป็นของ บริษัท ฉยุฟงที จ ากัด ซึ่งป็นผู้ผลิตใบชารายใหญ่ท่ีสดุใน 

จงัหวดัเชียงราย โดยมีประสบการณ์ยาวนานในการเพาะปลกูชามานานกว่า 40 ปี โดยมีการพัฒนา

ให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียว จนกลายเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย ไร่ชามีอยู่ด้วยกนั 2 แห่ง คือ อ าเภอแม่

จนั เชียงราย และบ้านพญาไพร ต าบลเทอดไทย อ าเภอแมฟ่้าหลวง แตใ่นท่ีนีจ้ะพูดถึง ไร่ชาฉยุฟงท่ี 

อ าเภอแม่จัน ไร่ชาตัง้อยู่บนเนือ้ท่ีกว่า 1,000 ไร่ บรรยากาศโดยรอบสีเขียวชะอุ่ม ไร่ชาขนาดใหญ่

ตัง้อยู่บนเนินเขาปลกูลดหลั่นกันเป็นขัน้บันได แล้วท่ีน่ียังมีร้านอาหาร และเคร่ืองดื่ม เบเกอร่ี ไว้

บริการ เมนูยอดนิยม เช่น สปาเก็ตตียู้นาน หมั่นโถวชาเขียว ชาเขียวเย็น เค้กชาเขียว เป็นต้น 

นอกจากนีท่ี้ไร่ชาฉยุฟงยงัสามารถชิมชาและเลือกซือ้ชาคณุภาพดีหลากสายพนัธุ์ เป็นของฝากได้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดินทางกลบัสู ่ตวัเมืองเชียงราย เพ่ือเช็คอินท่ี โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี  

   
 

วนัที่สาม เชียงราย – ดอยตุง – วัดพระธาตุดอยตุง – พระต าหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้า

หลวง – จดุชมวิวดอยชา้งมูบ – เชียงราย 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

   

 น าท่านเดินทางสู่ “พระธาตดุอยตงุ” ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าจังหวดัเชียงราย ท่ีนักท่องเท่ียวจะแวะมา
กราบสกัการะเพ่ือเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะคนท่ีเกิดปีกนุ เพราะพระธาตแุห่งนี ้เป็นพระธาตปุระจ าปี
นักษัตร “กุน” นั่นเอง พระธาตุดอยตุง มีความเก่าแก่ สวยงาม มองเห็นวิวธรรมชาติของเมือง
เชียงรายได้อย่างเตม็ตา มีลกัษณะเป็นเจดีย์สีทองอร่าม 2 องค์คูก่นั ในรูปแบบทรงปราสาทยอดทรง
ระฆงักลมขนาดเลก็ ตัง้บนฐานสี่เหลี่ยม กรุกระเบือ้งดินเผา และถือเป็น พระธาตปุระจ าปีกนุ ซึ่งปีกนุ
ในคติล้านนานัน้ สญัลกัษณ์คือช้าง (กุญชร) ไม่ใช่หมดูงัท่ีเราเข้าใจกัน นอกจากนี ้เมื่อถึงเทศกาล
นมสัการพระธาตดุอยตงุ จะมีพุทธศาสนิกชนทัง้ชาวไทยและเพ่ือนบ้านจากประเทศใกล้เคียง เช่น 
ชาวเชียงตุงในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ชาวหลวงพระบาง เวียงจันทน์ สปป.ลาว เดินทางเข้ามา
นมสัการเป็นประจ าทกุปี และในฤดหูนาวบรรยากาศรอบองค์พระธาตจุะสวยงามเป็นพิเศษ เพราะ
ถกูหมอกสีขาวปกคลมุทัว่บริเวณ 
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น าท่านชม “ พระต าหนกัดอยตงุ” ถือเป็นบ้านหลงัแรกของสมเด็จย่า สร้างขึน้โดยใช้พระราชทรัพย์
สว่นพระองค์ ท่ีเน้นความเรียบง่ายและการใช้ประโยชน์ มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนากบับ้าน
พืน้เมืองของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีเพดานห้องโถงท าเป็นเพดานดาว บริเวณด้านหลงัพระต าหนักมี
ระเบียงย่ืนออกไป เมื่อยืนท่ีระเบียงจะเห็นทศันียภาพของดอยตงุท่ีสวยงาม เมื่อยืนท่ีระเบียงจะเห็น
ทศันียภาพของดอยตงุท่ีสวยงาม บริเวณขอบระเบียงมีกระบะปลกูไม้ดอกท่ีมีสีสนัสวยงาม จากนัน้
น าท่านชม “สวนแมฟ่้าหลวง” เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวในหบุเขา สร้างขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2535 เดิมมี
พืน้ท่ี 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ซ า้กันตลอดสามฤดู ล้อมรอบ
ประติมากรรมช่ือ “ความตอ่เน่ือง” เป็นรูปเดก็ยืนตอ่ตวัท่ีกลางสวน นอกจากนี ้ยังจัดแต่งสวนหินซึ่ง
ประดบัด้วยหินภเูขากลมเกลีย้งขนาดใหญ่ สวนน า้อดุมด้วยไม้น า้พันธุ์ต่างๆ บัว และสวนปาล์มท่ี
รวบ รวมปาล์มไว้มากมายในพืน้ท่ี 13 ไร่ สวนแมฟ่้าหลวงจึงมีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 25 ไร่ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่“จดุชมวิวดอยช้างมบู” เป็นท่ีตัง้ของฐานปฏิบตัิการดอยช้างมบู อยู่บนแนวสนัเขา

แบ่งเขตแดนไทย-เมียนมา ต าบลโป่งงาม อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชียงราย เป็นจดุชมวิวบนยอดดอยท่ี

สวยงดงามมากๆ เพราะจะมีลานหญ้าสีเขียวสวยงามและระเบียงชมวิว ท่ีสามารถชมวิวเทือกเขาฝ่ัง

เมียนมาได้แบบไกลสดุลกูหลูกูตา บริเวณจดุชมวิวยงัมีร้านกาแฟท่ีขายเคร่ืองดื่มเล็กน้อย พร้อมโต๊ะ

นัง่ชมวิว ได้บรรยากาศ มองเห็นวิวเทือกเขาเขียวขจีสบายตามาก สวยจนไม่อยากละสายตาไปจาก

วิวตรงนีเ้ลย แถมอากาศยงัเย็นสบายมีลมพดัผา่นตลอด ถึงแม้จะมาในช่วงกลางวนัท่ีแดดแรงก็ตาม 

      ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสูท่ี่พกั โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี  
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วนัที่ส่ี    เชียงราย – วัดร่องขุ่น – พิพิธภณัฑบ์า้นด า – คาเฟ่สไตลย์ุโรป Melt in Your 

Mouth  - แวะซ้ือของฝาก – สนามบินเชียงราย 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

   
 น าท่านเย่ียมชม “วัดร่องขุ่น” ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินท่ีมี

ช่ือเสียงของไทยสร้างขึน้ด้วยแรงปณิธานท่ีมุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะท่ีงดงามแปลกตา ผสาน

วฒันธรรมล้านนาได้อย่างกลมกลืน ทัง้ลวดลายปูนปัน้ประดบักระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาด

ใหญ่  ความงดงามของอโุบสถสีขาวประดบัด้วยกระจกสีเงินแวววาว และลวดลายปูนปัน้อนัวิจิตร

เป็นเอกลกัษณ์ รวมถึงประดบัด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีงดงามประณีตท่ีเห็นแล้วต้องตะลงึ 

น าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภณัฑ์บ้านด า” เป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะบนพืน้ท่ีกว่า 100 ไร่ สร้างขึน้โดย อ.

ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ท่ีมีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้

มากมาย ทัง้ทางด้านภาพเขียน และ ด้านปฏิมากรรมหลายชิน้ ลกัษณะของบ้านด าจะเป็นกลุ่มบ้าน

ไม้ ศิลปะแบบล้านนา บ้านปนูรูปทรงแปลกตา บ้านเกือบทุกหลงัทาด้วยสีด า ซึ่งเป็นท่ีมาของค าว่า 

“บ้านด า” และยงัเป็นสีท่ี อ. ถวลัย์ โปรดปราน อีกด้วย ในบ้านแตล่ะหลงัจะประดบัด้วยไม้แกะสลกัท่ี

มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลกัแล้วยังประดบัด้วยเขาสตัว์ เช่น เขาควายมากกว่า 100 ชิน้ 

เขากวาง หนงัจระเข้ เปลือกหอยขนาดใหญ่ และยงัมีกระดกูสตัว์ เช่น กระดกูช้าง เป็นต้น 

   
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั “ณ ร้านยนูนาน” อาหารจีน 
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บ่าย น าท่านนั่งชิลๆ “คาเฟ่สไตล์ยุโรป Melt in Your Mouth” บรรยากาศดีราวกับอยู่ในเทพนิยาย 

ท่ามกลางบรรยากาศ ริมแมน่ า้กก เมนลูะลานตา  เรียกได้วา่เป็นคาเฟ่ท่ีสวย ทัง้ด้านใน ด้านนอก...
จากนัน้ น าท่านแวะซือ้และรับของฝากก่อนกลบั “ร้านนนัทวนั”  
รับของท่ีระลกึกลบับ้านท่านละ 1 เซ็ท ประกอบด้วย  
น า้พริกหนุ่ม 1 กระปกุ + แคบหม ู1 ถงุ + หมยูอ 2 แท่ง + แหนม 1 แท่ง 
โดยทางร้านจะจดัการแพคใสก่ลอ่งให้อย่างด ีพร้อมท่ีจะให้ทกุท่านโหลดสมัภาระใต้เคร่ืองบินได้ทนัที 

16:00 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินเชียงราย โดยสวสัดิภาพพร้อมภาพความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการตอ่ทา่น 

ตารางผู้เดินทาง 
การเดินทาง 

2564 

จ านวนผู้เดินทาง 

ราคาทวัร์ 
(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 
 (ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน) 

ห้องพกัเดี่ยว 

5-8, 19-22, 26-29 เมษายน 
3-6, 10-13, 17-20, 24-27 พฤษภาคม 
7-10, 14-17, 21-24,28 มิถนุายน – 1 กรกฎาคม 

ผู้เดินทาง 6 ท่าน 13,999 4,900 

 

*ราคานีย้งัไม่รวมตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั เชียงราย (โปรดสอบถาม) 
 

อัตรานีร้วม 

 บริการน า้ดื่มตลอดเส้นทางบนรถตู้  VIP ปรับอากาศ (ไมอ่ัน้) 
 ประกนัภยัอบุตัเิหตสุ าหรับการเดินทางภายในประเทศ Bangkok Insurance ความคุ้มครองตามระบใุน
กรมธรรม์ วงเงินสงูสดุ 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม) 

 ทิปมคัคเุทศก์ คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และพนกังานขบัรถ หากบริการดีน่ารักประทบัใจ สามารถเพ่ิมให้เป็นก าลงั 
ใจในการท างานได้ 

 คา่โรงแรม คา่เข้าชมสถานท่ี คา่อาหาร มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน คา่วิทยากร และคา่รถตู้ปรับอากาศ ตามรายการท่ี
ก าหนด 
 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั เชียงราย 
 คา่ใช้จ่ายท่ีเป็นสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุว้ในรายการ เช่น คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด เป็นต้น 

 คา่ธรรมเนียม +3% กรณีช าระคา่ทวัร์ผา่นบตัรเครดิต บริษัทฯ ไมร่ับช าระโดยบตัรเดบิตใด ๆ รวมถึงบตัร
เครดิตท่ีออกให้โดยธนาคารตา่งประเทศ 
 

การชาํระเงนิ 

 บริษัทรับมดัจ า 6,000.- บาท ส าหรับการจอง/ท่ีนัง่ 

 สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระ 20 วนัก่อนการเดินทาง หรือตามเง่ือนไขพเิศษของทางบริษัทฯ กาํหนด 

(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อน 20 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะท่ีเดินทางนัน้ถกูจองเตม็เร็ว
กวา่ปกติ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า) 
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การยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทาง 
 

 กรณียกเลิกการจองมากกวา่ 2 0 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คืนมัดจาํท่านละ 6 , 0 0 0 บาท 
 กรณียกเลิกการจองน้อยกวา่ 20 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงนิมัดจาํ ไมว่า่จากกรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 8-13 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คดิค่าบริการ 50% ของราคารวมทัง้หมด 
 กรณียกเลิกภายใน 7 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัท ฯ คดิค่าบริการเตม็จาํนวนของราคารวมทัง้หมด 

 

สําคัญ (เง่ือนไขและรายละเอียดของการเดินทาง สิทธิประโยชน์ทุกท่าน กรุณาศกึษารายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ตามข้อจ ากดัด้านภูมิอากาศ 

ณ วนัเดินทางจริง โดยจะค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชน์สูงสุดของทา่นลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  
 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้กบัทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขการเดินทางที่ระบไุว้ทัง้หมด 
 การเดินทางในแตล่ะคณะจะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน  6 ท่าน ขึน้ไป บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียน แปลงราคา หาก

คณะทวัร์มีผู้ เดินทางต า่กวา่ 6 ท่าน หรือเล่ือน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 21 

วันกอ่นวนัเดินทาง  
 ในกรณีทีลู่กค้าต้องการจองและซือ้ตัว๋โดยสารด้วยตวัเอง ไมว่า่จะเป็นการเดินทางกอ่นหรือหลงัจากคณะทวัร์นัน้ ๆ กรุณา

ติดตอ่สอบถามเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ทกุครัง้ (กรณีที่ทา่นซือ้/ออกตัว๋โดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ไมว่า่กรณีใด ๆ) 

 หากทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะตามก าหนดนดัหมายหรือออกเดินทางไปกบัคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหวา่งทวัร์ 
ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการใด ๆ คืน ไมว่า่ด้วยจากสาเหตใุดก็ตาม 

 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำงในช่วงสถำนกำรณ์ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
มาตรการการให้บริการบนรถตู้ 
1.  สมาชิกต้องใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบริษัทจะมีมาตรการ วดัไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน า้บนรถ
ตลอดการเดินทาง 
3.  กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริน้แบบฟอร์มนีใ้ห้ทกุท่าน เมื่อท่านกรอกแล้ว 
กรุณาน าสง่คนืให้ จนท.บริการบนรถบริการ) 
 

 
 


